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DECRET ALCALDIA Nº 43/2020 

 

 
DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I 
EXCLOSOS 
 
Competència:  
 
Identificació de l’expedient: 
 
Fets 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 37/2020, de data 05/08/2020, es van aprovar les bases 
per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball d’Oficial 1a de 
l’Ajuntament dels Guiamets, grup C2, mitjançant concurs de valoració de mèrits, en 
règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de 
personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de l’Alcaldia es va resoldre que 
existeixen necessitats urgents i inajornables. 
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en la seu electrònica de 
l’Ajuntament, així com el Butlletí Oficial de la província i al tauló d’anuncis. 
En data 15/09/2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part 
en el procés de selecció. 
 
Fonaments jurídics: 
De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’art. 78 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president 
de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista 
d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels 
aspirants. 
 
PART DISPOSITIVA: 
Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part 
en el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball 
d’Oficial 1a de l’Ajuntament dels Guiamets, grup C2, mitjançant concurs de valoració de 
mèrits, per poder cobrir, de forma excepcional, eventuals necessitats de personal 
d'aquest grup professional: 
 
Admesos:  
 
1. Boudouf Belhajjame, Mohammed 
2. Perelló Giné, Jhan 
3. Martí Pujol, Carlos 
4. Mizzian Ukili, Riduan 
5. Cedó Pagès, Josep Maria 
6. Vendrell Vidiella, Albert 
7. Méndez Susà, Joan Pere 
8. Castellví Ruíz, Marc 
9. Mocanu, Gheorghita 
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Exclosos:  
 
1.   González Garcia, José Luís* 
* Per manca de presentació del carnet de conduir.  

 
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i 
exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
la present Resolució en la seu electrònica de l’Ajuntament, per formular reclamacions i 
fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de 
nova resolució. 
 

Determinar que els anuncis successius es publicaran en la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 
 
Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben 
recursos en via administrativa. 
 
Els Guiamets, 18 de setembre de 2020. 
 
 
 
 
 
Miquel Perelló Segura 
 
Alcalde-president 
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